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 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.32/2022 privind instituirea 
cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru compensarea pierderilor 
suferite ca urmare a pandemiei de COVID-19 de către Societatea Naţională de 
Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” - S.A.,transmis Comisiei pentru 
buget, finanţe şi bănci, Comisiei pentru transporturi şi infrastructură  şi Comisiei 
pentru politică economică, reformă şi privatizare, spre dezbatere pe fond, în 
procedură de urgenţă, cu adresa nr. PLx 229 din 4 mai 2022. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
       PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 

 
PREŞEDINTE, 

Bogdan - Iulian 
HUŢUCĂ 

 

Cătălin DRULĂ  
 
 
 
 

Costel  Neculai 
DUNAVA 
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RAPORT COMUN 

 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.32/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui 
ajutor de stat pentru compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei 
de COVID-19 de către Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători 

„CFR Călători” - S.A. 
 

         În conformitate cu prevederile art. 95 şi 117 alin. (3) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia pentru transporturi şi infrastructură  şi 
Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare,au fost sesizate, prin adresa  
nr. PLx 229 din 4 mai 2022, spre dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă, cu 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.32/2022 
privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru 
compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei de COVID-19 de către 
Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” - S.A. 
 Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 
92, alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Aceast proiect de Lege a fost fost adoptat de Senat, în calitate de primă 
Cameră sesizată în şedinţa din 2 mai 2022, ca urmare a depăşirii termenului de 
adoptare, potrivit art.115 alin.(5) din Constituția României, republicată. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 312 din 25 martie 2022, a avizat 
favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu observaţii şi propuneri. 



 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil inițiativa 
legislativă, în forma transmisă Comisiei de Biroul permanent, conform avizului                 
nr. 4c-13/352 din 17 mai 2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 32/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea 
unui ajutor de stat pentru compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei 
de COVID-19 de către Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători 
„C.F.R. Călători” – S.A. 

Prezenta ordonanţă de urgenţă prevede acordarea unui ajutor de stat sub formă 
de majorare de capital, în scopul acoperirii cheltuielilor de exploatare necesare pentru 
asigurarea funcţionării ,,C.F.R. Călători", în condiţiile stabilite în Decizia Comisiei 
Europene nr. C(2022) 759 final din 8 februarie 2022. Valoarea totală a măsurii de 
ajutor de stat este de 210.346 mii lei, reprezentând echivalentul sumei de 43,63 
milioane euro. 

Potrivit prevederilor art. 62 şi art. 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat cu modificările şi completările ulterioare, examinarea proiectului de Lege a 
avut loc în şedinţe separate, astfel:  

Membrii Comisiei pentru transporturi şi infrastructură au examinat proiectul 
de Lege, în şedinţa din 8 iunie 2022. La lucrările comisiilor,  deputații și-au 
înregistrat prezenţa conform listelor de prezenţă. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 
examinat inițiativa legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din 14 iunie 2022. Din 
numărul total de 19 membri ai Comisiei au participat la dezbateri  15 deputaţi. La 
lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea                 
Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, domnul secretar de stat Sándor Gábor 
și doamna șef serviciu Carmen Pop. 

Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat proiectul de 
Lege, în ședința din 7 septembrie 2022. La lucrările Comisiei, și-au înregistrat 
prezența deputații, conform listei de prezență, iar la dezbatere au participat,  în 
calitate de invitaţi, domnul Sándor Gábor, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Transporturilor şi Ifrastructurii şi domnul Attila György, secretar de stat în cadrul 
Ministerului Finanţelor. 
 În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor 
trei comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaților un raport comun de adoptare a proiectului de Lege privind pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2022 privind instituirea 
cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru compensarea pierderilor 
suferite ca urmare a pandemiei de  COVID-19 de către Societatea Naţională de 
Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” – S.A., în forma adoptată de 
Senat. 



 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
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